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P()LSRIEJ RZECZ)'POSP()IJTEJ LUDOWEJ 

Warsz~wa. dnia 31 grudnia 1960 r ,. 

.. ' 
UCHWAŁA RADY PANsrWA 

- z dnia 29 grud nia 1960. r. o zarządze n iu wyb orów do Sejmu Polskiej Rzeczypospo litej Ludo wej I dcl 
rad na rodowyctl 

ROZPORZĄDZENIA RADY MINISTROWI 

dnia 29 gru dnia 1960 r. w s jJrawie zmiany grani c województw gdańskiego olsztyńskiego 

dnia- 29 gr udnia 1960 r. w sprawie zmian}' granic województw lubeiskiego i warszawskiego 
-z dnia 29 grudnia 1960 r. w sprawie zmiany grani c -województw kieleckieg? i rzeszowskiego 
- z dnia 29 grudnia 1960 r. w sprawie zmiany granic powiatów tyskiego I rybnickiego w wojewódz. 
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t wie katow ickim 700 
- z dnia 29 grudnia 1960 r'. w. sprawie zmiany grapie niektórych powiatów w 'województwie warszaw'· 

'sk itU 700 
39 - z ·dnia 29 grudnia 1960 r. w sprawie zmiany granic miasta Zabrza w województwie katowickim • 700 ' 

grudnia 1960 r. w sprawie zmiany gran ic miasta Dąbrowy Górniczej w woje wództwie ka-
towi ckim 701 

- z dnia 29 grudnia 1960 r. w ~prawie zmiany granic miast Ka towi c i Sosnowca w województwie ka-, 
towickim 701 

- z dnia 29 gr udnia 1960 r. w spra wia zmian y granic miast Sosnowca i Będz ina w województwie ka.-
towi ckim 701 

43 - oz dnia 29 grudnia 1960 r. w sprawIe zmiany granic osi edla \Vojkowice Komo rne w powiecie bę-
dzińskim; województwie katowickim 702 

ROZPORZĄDZENIA: 

4 - Pre zesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 1960 r. w sprawie przywan1a Targom WzornIctwa Prze-
mysłow'ego w vVarszawie ulg w zakresie ochrony wynalazków, . wzorów I znaków towaro\vyeh 

- Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 grudnia 1960 r. w sprawie ut worzenia mias ta Zie lonka ·w po wie-
cie wolomińskim, województwie _ warszawskim . ,~ . 

- l\'l inistra Finansów z dnia 8 grudnia 1960 r. zmieniające rozporządzenie 1: dnia 8 grud nia 1956 r. w 
sprawie poboru w formie ryczałtu poda tk ów obrotowego i do.chodowego od os ób prowadzą cych .la-. 
kłady rzemieślni cze . . . ' 

- M.i nistra Sprawiedliwości z dnia 10 qrudnia 1960 r. w sprawie wysokości odszkodo wania dla ławni
ków ludowych nie bęaący ch pra co\vnlkami 
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UCHWAŁA RADY PAŃSTWA 

z dnia 29 grudni a 1960 r. 

7,02 
I 

703 

703 

704 

o zarządzeniu wyborów do Sejmu Polskiej ·RzeczypospoliteJ Ludowej l do rad narodowych. 

T. Na podstawi e art. 8 ust. l O rdy na cji wyborczej. do 
Polski ej Rzeczypospolitej Ludowej (Dz. U. z 19GO r .. 
poz. 325). art. 8 Ordy na c ji wyborczej do rad na rodo

z. U. z 1950 r. Nr 58, poz. 326) .o ra z w związku 

i 4 ustawy z dni a 22 'grudn ia 1960 r. o uzupe lnieniu 
ie ni e k tóry ch przepisów prawa wyborczego (Dz. U. 
poz. 313 ) Rada Pailslwa . zarządza wybory do Sejmu 

Rzeczypospolite j Ludo .... 'ej i do ra d narodowyc h 
zk ich, powiatowych, m iejskich, dz ieln icowych, os iedli 

numer w '. 1960 r; ' 

I gromadZKich o raz wyznacza da tę wyborów na niedziel~ 
16 kwietn ia 1961 r. ~ 

2. Dn.i, w k tórych tipływ.ają t erminy p rze w idzia ne 
w _ Ordynacji wyborcze j do Sejmu Polskiej Rzeczypospolit e j 
Ludowe j i w Ordynacj i wyborcze] do rad na rodowych . oz nit
eza kale na arz wyborczy, s tarro 'N i ąc y załącznik do nin iej sze j 
u chwały. 

Przewodniczący Rady Państwa: A . Zawadzki 
Sekre ta rz Rady Państwa: J . Horodecki 



DzIennik Ustaw Nr 60. - . 698 - Poz. 333 
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Ziilącznik do uchwa ły Rady Puń
slwa z dnia 29 grudnia 1969· r. 
(poz. 333). 

KALENDARZ WYBORCZY 

Przed. dniem \vyborów 
(najpóźn i ej) 

J) 57 dnia; tj. 18 lutego 1961 r. 

2) 57 dnia , lecz przed upływem kadencji rad nared<;lwych, 
tj. 2 lutego ,1961 r. 

3) 55 dnia, tj . 20 lutego 1961 r. 

4) 50 dnia, . .lecz przed uplywem · kadencjl rad narodowych. 
tj. 2 . lutego 1961 r. 

- / 

5) 50 dnia, tj. 25 lutego 1961 r. 

'. 6) 45 dnia, lj. 2 ·marca 1961 r. 

7) 38 dnia, tj. 9 marca 1961 r. 

.B) 35 dnfa, tj. 12 marca : 1961 r. 

9) 30 dnia, tj. 17 marca tS61 · r. 

lO},· 25 dnia, tj. 22 marc~ 1961 r. 

;"11) 20 dnia, tj. 27 marca 1961 r • . 
l' 

Treść czynności wyborczej 

powolanie Państwowej Komisji Wyborczej, 
ogłoszen ie uchwał w sprawie ustalenia liczby członków rad 
narodowych, 
powołanie wojewódzkich komisji ~yborczych; 

powołanie powiatowych, miejskich i dzielnicowych komi'Sji 
wyborczych; 

ogłoszenie uchwały Rady Państwa w sprawie ilości, granic 
i numerów okręgów wybo rczych dla wyborów do Sejmu, 
liczby posłów wybieranych w poszczególnych okręgach wy
borczych oraz siedzib okręgowych komisjI wybo r'czych, 
podanie do wiadomości wyborców uchwał w sprawie ilości, 

granic i numerów okręgów wyborczych dla wyborów do rad 
narodowych, liczby radnych wybieranych w poszczególnych 
.okręgach ·wyborczych ora~ siedzib terytorialnych komisji wy
borczych; 

powolanie okręgowych komisji'. wyborczych ' dla wyborów do 
Sejmu; 

' podanie do wiadomości wyborców u-chwał w sprawie i'lośei; 
.granic i numerów obwodów głosowania ora.z . siedzib oowo
dowychkomisji wyborczych; 

powolanie obwodowych komisji wyborczych; 

przesłańie spisów wybqrców ' przewodni,czącym ,o:bwodowych 
k.omisji wyborczych; 

wyłożenie SplSOW wyborców do publicznego wglądu, <

zgłoszen ie list Kandydatów na posłów oraz na radnych rad 
narodowych: wojewódzkich, miejskich w miastach wyląGzo-

. nych z województw, powiatowych i miejskich w miastach sta
nowiących powi!lty miejskie; złożenie oświ'adczell o zgodzie 
na kandydowanie, 

ogłoszenie danych o zarejestrowanych listach kandydatów na 
. posłów oraz radnych rad narodowych: wojewódzkich, miej
-skich w miastach · wYłącionych-.z województw, powiatowych 
t ' miejskich w miastach stanowiących powiaty miejskiej 

zgłoszenift list kandydatów na radnych rad narodowych: miej
skichw miastach nie stanowiących powiatów mie jskich, dziel
nicowych, osiedli i gromadzkich; złożenie ośw:iadczeń o zgo
dziena kandydowanie; 

ogłoszenie danych o zarejestrowanych listach kandydatów na 
radnych rad narodowych: miejskich w miastach nie stanowią-o 

eych powiatów miejskich, dzielnicowy ch, osiedli i gromadz
kich. 


